التعليم األساسي/امتحان الدولة ) NT2الهولندية كلغة
ثانية(
الترجمة الهولندية
تقدم كوريو ) (Curioدورات مختلفة .حيث توجد دورات في اللغة الهولندية للهولنديني ،الذين يواجهون صعوبة في
القراءة والكتابة ،وهناك أي ً
ضا دورات لغير الناطقني باللغة الهولندية ،الذين يرغبون في تعلم اللغة الهولندية .في
التعليم األساسي ،يتعلم الهولنديون القراءة و/أو الكتابة و/أو الحساب و/أو استخدام الكمبيوتر بشكل أفضل .يمكن
ملتحدثي اللغات األخرى أداء امتحان الدولة ) NT2الهولندية كلغة ثانية( من خالل االلتحاق بدورات تعلم اللغة
الهولندية ودورات االندماج في املجتمع .ماذا تريد أن تتعلم لدى كوريو )(Curio؟

أريد اال لتحاق بدورة االندماج في املجتمع
هل اللغة الهولندية ليس لتغتك األم؟ هل تخضع اللتزام بالوفاء بقواعد االندماج في املجتمع الهولندي ألنك على
سبيل املثال قادم من مكان آخر في العالم؟ إًذا هذه الدورة مناسبة لك.
تساعدك كوريو ) (Curioعلى االستعداد ألداء امتحان االندماج في املجتمع من خالل دورات االندماج في املجتمع
التي ننظمها .ويمكنك أي ً
ضا االلتحاق بدروس "دورة التوجيهات بشأن سوق العمل الهولندي ) ."(ONAوهذا جزء
من امتحان االندماج في املجتمع .ويتم إعطاء الدورس من قبل معلمني ذوي خبرة .سوف تحصل على كتاًبا يحتوي
على دروس وكذلك سوف تستخدم برامج كمبيوتر خاصة تناسب الدورة .وسنقوم أي ً
ضا بإعدادك لالنتقال إلى
التعليم املهني الثانوي ) (mboأو التعليم املهني العالي )ُ .(hboتعد دورات االندماج في املجتمع جزًءا من امتحان
الدولة .NT2

دورة محو األمية

صصة لألشخاص ،الذين لم يتلقوا إال القدر القليل جًدا من التعليم في بلدهم األصلي ،أو لم
دورة محو األمية ُمخ َّ
يلتحقوا بأي مدرسة على اإلطالق .أو لألشخاص ،الذين ال يجيدون قراءة أو كتابة النصوص املكتوبة بحروف التينية
)كالهولندية أو الفرنسية أو اإلنجليزية مثًال(.
االستعداد المتحان االندماج في املجتمع
التحق بدورة تؤهلك الجتياز امتحان االندماج في املجتمع .سوف تتعلم اللغة الهولندية وتحصل على توجيه و إرشاد
من خالل دورة ) ONAالتوجيهات بشأن سوق العمل الهولندي(.
االستعداد المتحان ا لدو لة  1أو امتحان ا لدو لة 2
تعلم مستوى اللغة الهولندية ،الذي تحتاجه ألداء امتحان الدولة  1أو امتحان الدولة  .2بعد ذلك يمكنك االنتقال إلى
التعليم املهني الثانوي ) mboبعد اجتياز امتحان الدولة  (1أو التعليم املهني العالي ) hboبعد اجتياز امتحان
الدولة  .(2هل اجتزت امتحان الدولة؟ بذلك تكون قد أوفي تأي ً
ضا بااللتزام الواقع على بالوفاء بقواعد االندماج في
املجتمع الهولندي

التكلفة

التكلفة

هل تخضع اللتزام بالوفاء بقواعد االندماج في املجتمع الهولندي؟ إذا يمكنك التقدم بطلب للحصول على قرض من
مصلحة التعليم التنفيذية ) (DUOلدفع تكاليف الدورة .وسوف تحصل على املزيد من املعلومات في مقابلة
ضا االتصال بإدارة املشاركني .يمكنك أي ً
االستقبال التعريفي .يمكنك أي ً
ضا أن تلقي نظرة على املوقع اإللكتروني.
.www.inburgeren.nl

أريد أن أتعلم ا للغة ا لهو لندية
هل اللغة الهولندية ليس لتغتك األم؟ على سبيل املثال ،هل أن تمن دولة عضو في االتحاد األوروبي وتريد تعلم اللغة
الهولندية؟ إًذا
هذه الدورة مناسبة لك.
صصة للمشاركني من منطقة
تقدم كوريو ) (Curioدورات في اللغة الهولندية كلغة ثانية ) .(Nt2هذه الدورات ُمخ َّ
غرب برابان ت ) .(West-Brabantيتم تقديم هذه الدورات بدعم من الحكومة نيابة عن بلديات غرب برابان ت )West-
 .(Brabantهناك عدة أنواع من الدورات التي يتم توفيرها .على سبيل املثال ،هناك دورة ملحو األمية ألولئك الذين
يحتاجون إلى تعلم القراءة والكتابة بالحروف الالتينية .وهناك أي ً
ضا إمكانية لرفع مستواك واالستعداد المتحانات
الدولة  1و .2بعد إتمام دورة اللغة الهولندية كلغة ثانية ) ،(Nt2يمكنك االنتقال إلى املرحلة التالية في التعليم من
خالل االلتحاق بالتعليم املهني الثانوي ) mboبعد اجتياز امتحان الدولة  (1أو التعليم املهني العالي ) hboبعد
اجتياز امتحان الدولة  .(2بعد مقابلة االستقبال التعريفي ،سوف نحدد املستوى الذي تبدأ به .وسنخبرك أي ً
ضا
بالدورة التي تناسبك.

التكلفة

تالفعل في امتحان االندماج واملواطنة؟ أو أنك من بلد أوروبي؟ وهل تعيش في إحدى بلديات منطقتنا؟
هل نجح ب
إًذا يمكنك االلتحاق بدورات مدعومة من الدولة .وهذا يعني أنك لن تدفع إال جزء من التكاليف .نحن نسمي هذا
الجزء الذي تدفعه املساهمة الشخصية .ما هو مقدار مبلغ املساهمة الشخصية التي ستدفعها ،سوف نخبرك بذلك
أثناء مقابلة االستقبال التعريفي .املساهمة الشخصية تكون بحد أقصى  100يورو لكل دورة في السنة .سوف
تحتاج أي ً
ضا إلى شراء كتاب .يمكنك أن ترى البلديات ،التي تنتمي إلى منطقتنا على الخريطة املوجودة في أسفل
هذه الصفحة.

أريد أن أتعلم ا لقراءة وا لكتابة بشكل أفضل
هل اللغة الهولندية لغتك األم؟ ولكن هل ترغب في تعلم قراءة وكتابة اللغة الهولندية بشكل أفضل؟ إًذا هذه الدورة
مناسبة لك.
في هذه الدورة سوف تتعلم القراءة والكتابة حتى املستوى ) 2fالتعليم املهني الثانوي  .(mboفي مرحلة التعليم
األساسي يتم إعطاء دروس في جميع املستويات .بدًءا من دورة محو األمية وحتى مستوى البدء في املرحلة
التعليمية التالية .من خالل تعلم القراءة والكتابة بشكل أفضل ،تكتسب املزيد من الثقة .وذلك يساعدك في املنزل وفي

األساسي يتم إعطاء دروس في جميع املستويات .بدًءا من دورة محو األمية وحتى مستوى البدء في املرحلة
التعليمية التالية .من خالل تعلم القراءة والكتابة بشكل أفضل ،تكتسب املزيد من الثقة .وذلك يساعدك في املنزل وفي
العمل أي ً
ضا .تعتبر دورة القراءة والكتابة ضمن التعليم األساسي.

أداء االختبار واختتام الدورة

سوف يقوم املعلم باختبار معلوماتك في بداية ونهاية الدورة .إذا أنهي ت الدورة بنجاح ،فسوف تحصل على إثبات
باملشاركة في الدورة مع ُملخص بالتقدم الذي أحرزته

التكلفة

هل تعيش في إحدى بلديات منطقتنا؟ إًذا ستدفع فقط مساهمة شخصية للمشاركة في دورة القراءة والكتابة .ما هو
مقدار مبلغ املساهمة الشخصية التي ستدفعها بالضبط ،سوف نخبرك بذلك أثناء مقابلة االستقبال التعريفي.
ودائًما ما تكون بحد أقصى  100يورو لكل دورة في السنة .يمكنك أن ترى البلديات ،التي تنتمي إلى منطقتنا على
الخريطة املوجودة في أسفل هذه الصفحة.

أريد أن أتعلم ا لحساب بشكل أفضل
صصة لألشخاص الذين تكون اللغة الهولندية لغتهم األم.
هذه الدورة ُمخ َّ
تعلم الحساب مهم جًدا .ليس مهم فقط في العمل ،ولكن أي ً
ضا في الحياة اليومية وفي املنزل .سوف تتعلم في هذه
الدورة املهارات األساسية للحساب .على سبيل املثال الجمع والطرح والضرب والجداول ومواعيد القطارات .وسوف
تتعلم أي ً
ضا الحساب بشكل أفضل فيما يتعلق باملبالغ املالية .ومن خالل عمل كتيب عن إدارة الشؤون املالية املنزلية،
على سبيل املثال ،يمكنك الحصول على نظرة ثاقبة على معدل الدخل واإلنفاق .تعتبر دورة الحساب ضمن التعليم
األساسي.

أداء االختبار واختتام الدورة

سوف يقوم املعلم باختبار معلوماتك في بداية ونهاية الدورة .إذا أنهي ت الدورة بنجاح ،فسوف تحصل على إثبات
باملشاركة في الدورة مع ُملخص بالتقدم الذي أحرزته.

التكلفة

هل تعيش في إحدى بلديات منطقتنا؟ إًذا ستدفع فقط مساهمة شخصية للمشاركة في دورة الحساب .ما هو مقدار

التكلفة

هل تعيش في إحدى بلديات منطقتنا؟ إًذا ستدفع فقط مساهمة شخصية للمشاركة في دورة الحساب .ما هو مقدار
مبلغ املساهمة الشخصية التي ستدفعها بالضبط ،سوف نخبرك بذلك أثناء مقابلة االستقبال التعريفي .ودائًما ما
تكون بحد أقصى  100يورو لكل دورة في السنة .يمكنك أن ترى البلديات ،التي تنتمي إلى منطقتنا على الخريطة
املوجودة في أسفل هذه الصفحة.

أريد أن أتعلم كيفية استخدام ا لكمبيوتر بشكل
أفضل
صصة لألشخاص ،الذين تكون اللغة الهولندية لغتهم األم.
هذه الدورة ُمخ َّ
مع الوق ت ،تزداد أهمية اكتساب املهارات الرقمية .لذلك تقدم كوريو ) (Curioدورة مدتها  12أسبوًعا نعلمك فيها
األساسيات .كيف تتعامل مع جهاز الكمبيوتر املكتبي أو الكمبيوتر املحمول أو الجهاز اللوحي ،على سبيل املثال.
وسوف نعلمك كيفية استخدام اإلنترن تبأمان .وكذلك أي ً
ضا البحث عن الوظائف الشاغرة و إنشاء حساب بريد
إلكتروني ووسائل التواصل االجتماعي .سوف نريك كيف يتم كل ذلك .تعتبر دورة املهارات الرقمية ضمن التعليم
األساسي.

أداء االختبار واختتام الدورة

سوف يقوم املعلم باختبار معلوماتك في بداية ونهاية الدورة .إذا أنهي ت الدورة بنجاح ،فسوف تحصل على إثبات
باملشاركة في الدورة مع ُملخص بالتقدم الذي أحرزته.

التكلفة

هل تعيش في إحدى بلديات منطقتنا؟ إًذا ستدفع فقط مساهمة شخصية للمشاركة في دورة املهارات الرقمية .ما
هو مقدار مبلغ املساهمة الشخصية التي ستدفعها بالضبط ،سوف نخبرك بذلك أثناء مقابلة االستقبال التعريفي.
ودائًما ما تكون بحد أقصى  100يورو لكل دورة في السنة .يمكنك أن ترى البلديات ،التي تنتمي إلى منطقتنا على
الخريطة املوجودة في أسفل هذه الصفحة.

تسجيل االشتراك

قم بالتسجيل في واحدة من دوراتنا .وعندما نتلقى طلبك ،سنقوم بتحديد موعد مقابلة االستقبال التعريفي .سوف
نرى ما هو مستوى البدء املناسب لك ،ثم سنقدم لك النصيحة .يمكنك التسجيل في أي دورة خالل العام الدراسي

قم بالتسجيل في واحدة من دوراتنا .وعندما نتلقى طلبك ،سنقوم بتحديد موعد مقابلة االستقبال التعريفي .سوف
نرى ما هو مستوى البدء املناسب لك ،ثم سنقدم لك النصيحة .يمكنك التسجيل في أي دورة خالل العام الدراسي
بأكمله.

سِّجل لالشتراك في إحدى الدورات
سِّجل لالشتراك في إحدى الدورات
هل تريد معرفة املزيد من املعلومات؟
هل لديك استفسارات أخرى أو تريد الحصول على املزيد من املعلومات؟ يمكنك دائًما االتصال بنا هاتفًيا أو
مراسلتنا عبر البريد اإللكتروني.

عنوان البريد اإللكترونيbent2@curio.nl :
رقم هاتف فرعنا في بريدا076-5784747 :
رقم هاتف فرعنا في روزندال0165-554990 :

أفرعن

يتم إعطاء الدورات في اثنني من فروعنا الرئيسية :في بريدا ) (Bredaوروزيندال ) .(Roosendaalباإلضافة إلى
ذلك ،يتم إعطاء الدورات أي ً
ضا في عدة فروع أخرى في غرب برابان ت ) .(West-Brabantمواعيد الدورات تكون
خالل النهار وفي املساء وعلى مقربة من منزلك قدر اإلمكان .ال يتم إعطاء دروس خالل العطالت املدرسية

الفروع الرئيسية

ستجد في بريدا أحد فروعنا الرئيسية .في هذا الفرع يتم تقديم جميع دورات التعليم األساسي ودورات اللغة
الهولندية كلغة ثانية ) .(Nt2هل تتطلع للتعرف على فرعنا في بريد؟ يسعدنا أن نمدك بمزيد من املعلومات.
تعرف على فروعنا.

فرعنا الرئيسي الثاني يقع في روزيندال  .في هذا الفرع لن تجد فقط مجموعة كاملة من دورات التعليم األساسي/
امتحان الدولة ) NT2الهولندية كلغة ثانية( ولكن ستجد أي ً
ضا التعليم الثانوي العام للكبار ) .(VAVOهل تتطلع
للتعرف على فرعنا في روزيندال؟ يسعدنا أن ُنطلعك على فرعنا في روزيندال.
تعرف على فروعنا.

